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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 06-2019 - PORTARIA DAS DIÁRIAS
O PRESIDENTE DO CONSAÚDE – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE
SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, consoante o
disposto no art. 8ª, item 2, da resolução 1.343 de 30.03.2016 do Tribunal de Contas dos
Municípios,
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomeia Gestor de Frota do CONSAÚDE – Consórcio Público Interfederativo de
Saúde do Extremo Sul da Bahia, Sr.IVAN KENJI OLIVEIRA NOZUMA para gestão das
atividades de transporte realizada por este ente.
Artigo 2º - Esta portaria tem efeito retroativo ao dia 01 de março de 2019, revogando as
disposições contrárias.
Publique-se.
Teixeira de Freitas/BA, 06 de Junho de 2019.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - PRESIDENTE DO CONSAÚDE

PORTARIA 06-2019 - PORTARIA DAS DIÁRIAS
O Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia –
CONSAÚDE/BA, o Sr. TEMOTEO ALVES DE BRITO, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas por Lei, em especial pelo Estatuto e Regimento Interno vigentes,
CONSIDERANDO a necessidade de implantar uma política de gestão capaz de fomentar o
planejamento e orientar as ações do CONSAÚDE – Consórcio Público Interfederativo de
Saúde do Extremo Sul da Bahia.
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as despesas extraordinárias com
deslocamento dos seus cargos comissionados, empregados públicos e servidores em
atividade no CONSAÚDE (aplicativos de transporte alternativo, metrô, pedágios e
estacionamentos) para participação, exclusiva, em atividades pertencentes ao CONSAÚDE.
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RESOLVE:
DO REEMBOLSO
Art. 1º - Estabelecer que os reembolsos provenientes de despesas extraordinárias
(aplicativos de transporte, metrô, pedágios, combustíveis em outros municípios,
estacionamentos e demais atividades vinculadas a diligência executada) com
deslocamentos de cargos comissionados, empregados públicos e servidores em atividade
no CONSAÚDE, serão realizados, exclusivamente, em virtude da participação em atividades
pertencentes ao CONSAÚDE.
Art. 2º - Os cargos comissionados, empregados públicos e servidores em atividade no
CONSAÚDE deverão solicitar formalmente, junto ao CONSAÚDE, o adiantamento de
valores, relativos a despesas geradas no artigo anterior e que necessitarão ser
reembolsadas.
§1º O pedido será apreciado pela Diretoria Executiva do Consórcio, que analisará a
diligência a ser realizada, bem como valor aproximado para ser adiantado, das possíveis
despesas que serão geradas.
§2º O adiantamento será entregue ao cargo comissionado, empregado público ou servidor
em atividade no CONSAÚDE, preferencialmente por transferência bancária, em conta
pessoal cadastrada, com antecedência mínima de 48 horas, da data da realização da
viagem, salvo em caso de emergência.
§3º O cargo comissionado, empregado público ou servidor em atividade no CONSAÚDE,
deverá realizar prestação das despesas realizadas na viagem, devidamente documentada
pelos órgãos públicos de fiscalização, em até 24 horas após o seu retorno da data da
realização da viagem, salvo em caso de emergência.
DAS DIÁRIAS
Art. 3º - Os cargos comissionados, empregados públicos ou servidores em atividade no
CONSAÚDE que se deslocarem da sede, eventualmente e por motivo de serviço, além de
transporte, fazem jus à percepção de diária de viagem para fazer face às despesas com
hospedagem, alimentação e deslocamento urbano.
§ 1º O caput no presente artigo não se confunde sob qualquer pretexto ou hipótese com o
adiantamento regulado pela Lei Federal 4.320/64.
§ 2º As diárias serão concedidas antecipadamente e por dia de afastamento.
§ 3º A solicitação de diárias deve ser feita com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas da data da realização da viagem, salvo em caso de emergência.
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§ 4º A diária de viagem será devida também aos seguintes agentes, observadas as mesmas
condições previstas nesta lei para os servidores públicos efetivos.
I. Aos servidores públicos cedidos ao Poder Executivo Municipal por qualquer órgão da
Administração Estadual, Federal ou de outro Municípios;
§ 5º Mesmo não se exigindo a comprovação ou prestação de contas do desembolso
identificado como diária, torna-se necessário a demonstração de origem, objeto e finalidade,
garantindo, assim, a moralidade e transparência do ato.
Art. 4º - A concessão de diárias fica condicionada, sempre, à existência de disponibilidade
orçamentária e financeira na respectiva unidade administrativa.
Art. 5º - Os valores de diárias de viagem são os constantes no anexo único.
Art. 6º - A diária é devida sempre que for necessário o deslocamento dos cargos
comissionados, empregados públicos ou servidores em atividade no CONSAÚDE, para
outro município.
§ 1º Para viagens com duração inferior a 6 horas, os cargos comissionados, empregados
públicos ou servidores em atividade no CONSAÚDE será reembolsado das despesas que
realizar, mediante apresentação dos respectivos comprovantes legais.
§ 2º Caso a viagem ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas e pagas
antecipadamente, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período
prorrogado, mediante justificativa fundamentada do agente político ou servidor solicitante e
autorização da Diretoria Executiva.
Art. 7º - Não será concedida diária nas seguintes hipóteses:
I. Cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com
alimentação; e
II. Ao agente político ou servidor que estiver em alcance nem a responsável por dois
adiantamentos, e a quem não haja prestado contas anterior no prazo legal.
Parágrafo único. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder diária
indevidamente.
Art. 8º - Os cargos comissionados, empregados públicos ou servidores em atividade no
CONSAÚDE que recebe diárias e obrigado a prestar contas, no prazo de três dias úteis
subsequentes ao seu retorno e restituir, quando for o caso, os valores relativos às diárias
recebidas em excesso.
§ 1º A restituição de que trata esse artigo deverá ser feita por meio de depósito bancário em
conta específica
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§ 2º O favorecido deverá apresentar os comprovantes legais de passagem ou tíquete de
embarque e, no caso de veículo oficial, a autorização para saída do veículo ou ainda
qualquer documento que comprove sua presença no local de destino informado, tais como
atestados ou certificados de participação, comprovantes de gastos com alimentação ou
outros documentos idôneos.
§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará os cargos comissionados,
empregados públicos ou servidores em atividade no CONSAÚDE ao desconto integral e
imediato em folha de pagamento dos valores recebidos, sem prejuízo de outras sanções
legais.
§ 4º A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é,
respectivamente, do solicitante e da autoridade concedente, sem prejuízo da fiscalização a
ser exercida pelos responsáveis direto.
Art. 9º - os valores das diárias estabelecidas no anexo único desta lei serão reajustados
anualmente, com base no IGPM – FGV (Índice Geral de Preços de mercado, Fundação
Getúlio Vargas) acumulado no período.
Art. 10º - Esta Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - PRESIDENTE CONSAÚDE
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